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  إىل آخر القصة. ]7))[النمل:ِإني آَنْسُت نَارًا  (( 
وهذا من مجلة ما يلقاه النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم من القرآن وهي قصص األنبياء. وفائدة ذكر هذه القصص ما 

َرٌة ِألُ  ((ذكره اهللا تبارك وتعاىل يف سورة يوسف:  عربة  ]111))[يوسف:ْلَباِب ْوِلي األَ َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعبـْ
  نعترب ا يف أحكامها ويف عواقبها.

وهلذا الصحيح أن ما ذُكر من هذه القصص من األحكام فإنه جيوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به؛ لقول اهللا تعاىل: 
  .]90))[األنعام:اقْـَتِدِه  ُأْولَِئَك الِذيَن َهَدى اللُه فَِبُهَداُهمُ  ((

جرى من العواقب للرسل وأتباعهم، وما جرى من العواقب ملخالفيهم، ومعلوٌم أن عاقبة األولني  كذلك نعترب ملا
  عاقبة حممودة وعاقبة اآلخرين عاقبٌة سيئة.

فمن مجلة القصص اليت كثر ذكرها يف القرآن قصة موسى، وال غرو أن تكثر يف السور املدنية؛ ألن املدينة كان ا 
 أمرهم، وهلذا فّصلت أحواهلم كثريًا يف سورة البقرة، وأما ذكر قصة موسى يف السور طائفة من اليهود حىت يتبني

  املكّية كهذه فإن فائدا التوطئة والتمهيد للنيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم حىت يكون على بصرية من أمره.
ِه َوَسلَم أخذاً بتوجيه القرآن حينما قال ملعاذ بن وهذا التوجيه وهو االستعداد للمستقبل سلكه النيب َصلى اللُه َعَليْ 

  ).إنك تأتي قوماً أهل كتاب جبل: ( 
أظننا تكلمنا على موسى عليه الصالة والسالم وأنه موسى ابن عمران،  و ]7))[النمل:ِإْذ قَاَل ُموَسى ِألَْهِلِه  ((

  وأنه أفضل أنبياء بين  إسرائيل.
  ". مسيرة من مدين إلى مصرزوجته عند  ))(( ِألَْهِلِه " 

  " أال حيتمل أن تكون زوجته وأمه وأباه وما أشبه ذلك؟ زوجتهيقول: " 
  : بعيد.الطالب
  : ملاذا؟الشيخ

  من مكة وحيداً : ألنه خرج الطالب
: ألنه خرج من مكة وحيداً، خرج وحيدًا مث التقى باملرأتني مث اتصل بأبيهما، مث زوجه على أن يأجره مثان الشيخ
  وانتهت احلجج. حجج

  ". )) زوجته عند مسيرة من مدين إلى مصرْهِلِه ِألَ ((  مث سار" 
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وذه املناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النيب، وليس كذلك فإنه بينه وبني موسى برهة من 
أبصرت  )) تُ ِإني آَنسْ (( قال: "  الزمن، وإمنا صاحب مدين رجٌل من أهل مدين هذا هو الصحيح بال شك.

  ". ]7نَارًا ))[النمل: ((من بعيد 
  الرجل هو نيب؟ ...: الطالب
مجلة إين آنست هذه مقول القول، وهلذا ُكسرت إن  ]7))[النمل: ِإني آَنْستُ  ((إذ قال:  : ال. ليس بنيب.الشيخ

  ". آنست: أبصرت من بعيدوقال: " 
إنه ال يدل على  ة، اللهم إال أن يقال: إن اإليناسيف احلقيقآنس مبعىن أبصر، وكوا من بعيد ما يدل عليه اللفظ 

  القرب بسبب أنه يدل على اخلفاء، واخلفاء يف النار ما يكون إال إذا كانت بعيدة.
َها ِبَخَبٍر  ((وقوله:  .السني للتنفيس، وقد ذكرنا فيما سبق: أا إذا دخلت على اجلملة ]7))[النمل:َسآتِيُكْم ِمنـْ

  تدخل إال على املضارع تفيد أمرين مها: القرب والتحقق.وهي طبعاً ال 
َها ِبَخَبرٍ  ((   آتيكم أو أتيكم؟ ]7))[النمل: َسآتِيُكْم ِمنـْ

  : آيت.الطالب
أو  نقول وإال خطأ؟هكذا  أتيكم مبعىن أجيئكم. آتيكم أي: أعطيكم، و أتيكم؟ : ما الفرق بني آتيكم والشيخ

  آتيكم مبعىن أجيئكم؟
  عىن أعطى وأتى مبعىن .....: آتى مبالطالب
  ، آتيت أويت.نصرفها اآلن حنن يف غري اآلية. أتيت مضارعه ألتيت آيت : وآتيكم مبعىن أعطيكم.الشيخ

  ...وأول ما يتبادر إذاً: فآتيكم مبعىن أجيئكم على كل حال.
فهل  ]10))[طه:تِيُكْم َلَعلي آ ((ويف آية أخرى:  ]7))[النمل:َسآتِيُكْم  ((وهنا قال: آتيكم مبعىن أجيئكم 

  بينهما فرق أو مها مبعىن واحد، وإن قلنا بالفرق فما اجلمع؟
  .....: لعلي ترّجي هنا، وهنا للتحقيق الطالب
  : إذاً: بينهم فرق، ما اجلمع؟ القصة واحدة.الشيخ

  : نعم. لكن هناك يأمل مع ظن التحقيق.الطالب
  نعم: الشيخ

  : مجلة ....الطالب
  !: طيب. وليدالشيخ
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عندما قرب  ]10))[طه:َلَعلي آتِيُكْم  ((أما قوله:  ....عندما كان  ]7))[النمل: َسآتِيُكمْ  ((: قوله: الطالب
  إليها.
  : ال. هو خاطب أهله.الشيخ

  : عندما اقرتب من النار؟الطالب
  : ال.الشيخ

  ....: أن الطالب
  للتحقيق. : ما خيالف املعىن خيتلف اآلن، إذا قلنا هذا للرتجي وهذاالشيخ

  .]10))[طه:َلَعلي آتِيُكْم  (( قال: .... ]7))[النمل: َسآتِيُكمْ  ((قال:  ....: الطالب
  : أو بالعكس.الشيخ

  : إن كان .....الطالب
  : كان بأول يرتجى مث قوي، هكذا قال بعضهم.الشيخ

ق يف النحو أن لعل تكون كون مبعىن واحد بدون اختالف؛ ألن لعل تأيت للتوقع، ذكرنا فيما سبتلكن ميكن أن 
  للرتجي واإلشفاق والتعليل والتوقع، إذا صار لك توقع صار معناها التوكيد.

  فيه. به وقطع وجزم ذا قلنا: إن لعل للرجاء. فهو رجا أوًال مث قويأما إ
َها ِبَخَبرٍ  ((وقوله: "    ". عن حال الطريق وكان قد ضلها ]7))[النمل: َسآتِيُكْم ِمنـْ

  خلرب الذي يريد خرب من يدله على الطريق؛ ألنه عليه الصالة والسالم كان قد ضّل.هذا واضح أن ا
  " ترك اإلضافة يعين قراءتان. باإلضافة للبيان وتركها ]7َأْو آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قـََبٍس ))[النمل: ((" 

فة إذا كانت أو آتيكم بشهاب قبس، أو بشهاٍب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال املؤلف واإلضا
  ما يقال: خامت حديد أي: خاٌمت من حديد.مثل فهي على تقدير من، للبيان 

فهنا شهاب قبس أي: شهاٌب من قبس؛ ألا بيانية، وإذا جعلناها شهاٍب قبٍس صارت قبس صفة لشهاب، 
  صفة مبّينة أيضاً، فيكون اإلضافة والقطع مبعىن واحد.

َها ِبَخبَ ((ويف قوله:    هل أو هذه مانعة مجع أو مانعة خلو؟ ]7))[النمل: َأْو آتِيُكْم  رٍ َسآتِيُكْم ِمنـْ
  : مانعة خلو.الطالب
  الفرق بينهم يا حممد؟ : ايشالشيخ

  : مانعة اجلمع معناها: أنه ال بد أن حيدث أحد هذين األمرين.الطالب
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  إال أحد األمرين إما هذا أو هذا. ومانعة اخللو؟ : أنه ما يكونالشيخ
  عة اخللو: أن ال خيلو األمر لواحٍد منهما وقد ...: مانالطالب
األمر من هذا، أو من واحد منهما، أو منهما مجيعاً. وهي  ا مجيعاً، تكون معناه أنه ما خيلو: أو منهمالشيخ

، وهناك قالوا اإلباحة والتخيري إذا كانت يف سياق الطلب تقول تشبه قول النحويني: أو تأيت لإلباحة وللتخيري
  تزوج هنداً أو أختها. هذه أو للتخيري ما تأيت لإلباحة. مثًال:

  جالس فالناً أو فالناً. هذه لإلباحة.
  كل خبزاً أو رزاً. لإلباحة.

الذي لإلباحة ما متنع اجلمع، والذي للتخيري متنع اجلمع، وإذا كانت أو يف خرب فإم يسموا مانعة خلو أو 
  مانعة مجع.

  ميكن يأتيهم باألمرين مجيعاً، الداللة والشهاب القبس.  إذاً هي مانعة خلو مبعىن أنه
أن الليلة كانت باردة، وما أحوج  ]7))[النمل:آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قـََبٍس َلَعلُكْم َتْصطَُلوَن  ((وفهم من هذا الكالم 

؛ ألن النار معلومة أا الضال للطريق يف ليلة باردة ما أحوجه إىل ناٍر يصطلي ا وإىل أهل ناٍر ُخيربونه عن الطريق
  ما تكون وحدها، ال بد أن عندها أحد حيرق.

  ". شعلة نار في رأس فتيلة أو عود :أي"  )) َأْو آتِيُكمْ  (( قال:
 شعلة نار في رأس فتيلة أو عود هذا الشهاب القبس، القبس الذي يُقتبس منه وهذه تكون كما قال املؤلف: "

."  
  ايش معناها؟  لعل هنا ]7[النمل:))َلَعلُكْم َتْصطَُلوَن  ((

  الطالب:...
  للتعليل. أي: ألجل أن تصطلوا ا. : ال.الشيخ

".اصطلى أصله اصتلى بالتاء على وزن افتعل، لكن أبدلت التاء طاًء؛ لسبٍب  والطاء بدل من تاء االفتعال" 
  صريف. 

-ر بكسر الالم وفتحها من صلي بالناال والطاء بدل من تاء االفتع ]7َلَعلُكْم َتْصطَُلوَن ))[النمل: ((" 
  ". تستدفئون من البرد -صلى

وما أهل النار اليت يصطلي ا اإلنسان فيها الربد، وهلذا يقول املثل: النار فاكهة الشتاء واملكّذب يصطلي. 
  صحيح وهذا مشاهد.
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ر لعلهم يأتيهم باخلرب أو ذهب موسى عليه الصالة والسالم وبقي أهله يف هذا املكان، وذهب هو وحده إىل النا
  بالشهاب.

  ]8))[النمل:فـََلما َجاَءَها نُوِدَي َأْن  (( 
)) أصًال فيها حذف، والتقدير فذهب فلما جاءها، ويسمى هذا اإلجياز إجياز احلذف؛ ألن فـََلما َجاَءَها  ((

قصرية تشتمل على معاين كثرية اإلجياز عندهم يف البالغة إما إجياز قصر وإما إجياز حذف، فإذا كانت اجلملة ال
هذه مجلة خمتصرة،  ]179))[البقرة:َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  ((بدون حذف يسمى إجياز قصر، كقوله تعاىل: 

ها تتضمن معاين كثرية، يسمي علماء البيان هذا إجياز قصر وهو أن تكون اجلملة قصرية لكنها  متضمنة نلك
  ملعاين كثرية.

بتقدير أشياء حمفوظة، هذا من عناه: قصر اجلملة لكن اجلملة نفسها ما تتضمن معاين كثرية إال إجياز احلذف م
  إجياز احلذف.

ٌة ِمْن َأيامٍ  ((وأمثلته يف القرآن كثرية مثل قوله تعاىل:  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد                
  ا إجياز حذف، التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر.فيه ]184))[البقرة:ُأَخَر 
َوَمْن  )) أي: موسى ((َمْن ِفي الناِر  )) أي: بارك اهللا ((بُوِرَك  (( بأن :أي)) فـََلما َجاَءَها نُوِدَي َأْن  ((قال: 

  )) أي: املالئكة أو العكس ".َحْوَلَها 
َناُه ِمْن َجاِنِب الطوِر  ((ى صرّح بذلك نودي املنادي هو اهللا عز وجل، الدليل: أنه يف آية أخر          َونَاَديـْ

  فاملنادي هو اهللا سبحانه وتعاىل. ]52))[مرمي:األَْيَمِن 
)) أي: بأن. أفادنا املؤلف رمحه اهللا أن أْن هنا خمففة من الثقيلة، حينما قّدر الباء؛ ألن تقدير الباء َأْن  وقوله: ((

  صدر.يدل على أن ما بعدها مؤول مب
َنا ِإلَْيِه َأنِ  ((وهناك قوٌل آخر: جيعلون أْن هنا تفسريية مثل:    .]27))[املؤمنون:اْلُفْلَك  اْصَنعِ  فََأْوَحيـْ

ويقولون: إن نودي متضمٌن ملعىن القول دون حروفه، وأن إذا ُسبقت مبا يتضمن معىن القول دون حروفه فهي 
قال  ]8))[النمل:بُوِرَك َمْن ِفي الناِر  ((ف يف اإلعراب تفسريية، ولكن من حيث املعىن واحد، إمنا االختال

  ". ))َمْن ِفي الناِر أي: بارك اهللا (( "  الشارح أو املفّسر:
اهللا، وأن بارك يتعدى بنفسه: بارك اهللا فالنًا كما يقال: بارك اهللا لفالن. من ؟قّدر هذا ليبني أن فاعل الربكة 

  .فيتعدى بنفسه ويتعدى حبرف اجلر
  .على أن املناداة بغري اللغة العربية...: الطالب
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  : ال ال، اآلن ملا سيقت يف اللغة العربية أخذت حكم اللغة العربية.الشيخ
  ....املفروض أن األكثرية على أن  :الطالب
 : أنا فهمت كالمك، هذا ما يصح؛ ألن التفسري يف احلقيقة لكل الكالم.. ترمجة الكالم الذي وقع من اهللالشيخ

  )) يف كل اجلملة.بُوِرَك  ((سبحانه وتعاىل ملوسى يف كل اجلمل هذه وليس فقط يف قوله: 
  ". ))َمْن ِفي الناِر بارك اهللا (( يقول املؤلف رمحه اهللا: " 

  )) إعراا بدون تقدير املفّسر اسم موصول يف حمل رفٍع نائب فاعل.َمْن  ((
  ". العكسب)) أي: المالئكة أو َوَمْن َحْوَلَها وسى (( )) أي: مَمْن ِفي الناِر (( وقوله: " 

  )) موسى.َوَمْن َحْوَلَها  (()) املالئكة، َمْن ِفي الناِر  ((
)) البالد اليت حول هذه النار؛ ألا بالد َوَمْن َحْوَلَها  )) موسى ((َمْن ِفي الناِر  واحتمال ثالث أن يكون ((

  )) أهله.. كل ذلك فيه احتمال.ْوَلَها َوَمْن حَ  الشام مباركة، أو ((
  ....: الطالب
)) فيه إشكال يف احلقيقة؛ ألن يف للظرفية والنار ظرف، فهل َمْن ِفي الناِر  : ال. حول النار.طيب قوله: ((الشيخ

   ". وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكانموسى يف النار؟ املؤلف قّدر هلذا قال رمحه اهللا: " 
عين: من يف مكان النار؛ ألنه لو كان يف النار حقيقة الحرتق، ولكن يقّدر مكان، فإذا قيل: ما الفائدة من قوله: ي

  وحذف املكان؟ ]8))[النمل:َمْن ِفي الناِر  ((
  قلنا: الفائدة من ذلك واهللا أعلم شيئان: الشيء األول: القرب التام منها.

هذا القريب منها يعين: النار كما هو واضح هلا شعاع. اإلنسان القريب  والشيء الثاين: أن شعاع النار قد وصل
منها يكون يف نفس الشعاع، فكأنه لقرب ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها، وإال ما هو يف نفس 

  .]8))[النمل: َمْن ِفي النارِ  ((الشعلة، هذا ما ميكن، هذا واهللا أعلم احلكمة من كون اهللا سبحانه وتعاىل قال: 

  ؟هل كانت نار: الطالب
  : نعم.الشيخ

  : حقيقية؟الطالب
  : حقيقة هذا هو األصل.الشيخ

  ؟....: النار الطالب
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لكن مالنا أن نقول إال ما قال اهللا، واهللا تبارك وتعاىل على كل شيٍء قدير، هذه النار ما وقودها؟ ما ال : الشيخ
  ندري! ما لنا أن نتكلم.

كثريًا من املفسرين يشريون حول هذا املوضوع ويقولون: أراد أن يأكل منها شيء فاجتهت إليه   : يا شيخ!الطالب
  مث انقلبت إىل نوح وهكذا.

ْبِلُكْم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالِذيَن  ((بارك اهللا فيكم يقول اهللا تعاىل:  ....: الشيخ َأَلْم يَْأِتُكْم نـََبُأ الِذيَن ِمْن قـَ
فكل علٍم يأتينا عن هؤالء األمم من غري القرآن أو صحيح السنة  ]9))[إبراهيم:بـَْعِدِهْم ال يـَْعَلُمُهْم ِإال اللُه  ِمنْ 

  فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بين إسرائيل اليت ال ُتصّدق وال ُتكّذب.
ال يـَْعَلُمُهْم ِإال اللُه  نن؛ ألن قوله: ((وهلذا القصص ما جيوز أن نتعدى فيها القرآن إال ما جاءت به الس

معناه: قطع أي خرب يأيت من غري طريق اهللا؛ ألنه لو كان هناك أخبار صحيحة  تأيت من غري ايش  ]9))[إبراهيم:
 ]9إبراهيم:))[ال يـَْعَلُمُهْم ِإال اللُه  ن أيضًا يعلموا، واهللا تعاىل حصر ((و اهللا لكان اهللا يعلمها وهؤالء املخرب 

  .]9))[إبراهيم:ال يـَْعَلُمُهْم ِإال اللُه  وهذا من أقوى طرق احلصر الذي هو النفي واإلثبات ((
كل ما يقال يف هذه القصة وكذلك يف قصة سليمان وداود وغريهم: إما مسائل إن كان فهذه اآلية تبني لنا أن  

ِإن َهَذا َأِخي َلُه  ((كما يف قصة داود الذي مر علينا: الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب  
  إىل آخره. ]23))[ص: ...ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجةً 

موقفنا فيها أن نقول: ال نصّدق وال نكّذب، أما أن نفّسر ا كالم اهللا. فهذا ال جيوز أن  يكّذبوإن كان أنه ما 
   يفّسر ا كالم اهللا.

 ))  اْلَعاَلِميَن َوُسْبَحاَن الل معلوٌم للجميع أن سبحان اسم مصدر، وأن عامله حمذوف دائماً،  ]8))[النمل:ِه َرب
وأنه مالزٌم لإلضافة كل هذا شيء معلوم، وأن معىن سبحان اهللا أي: تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل عن كل نقص 

  .اوعيب، لكن هل هي اجلملة هنا خربية مبعىن الطلب أو خربية على ظاهره
يقول بعض املفّسرين: إا تعجيب ملوسى يعين مبعىن: اعجب وسّبح اهللا سبحانه وتعاىل عما ال يليق به، وأن هذا 

َوُسْبَحاَن اللِه َرب اْلَعاَلِميَن  ((األمر الذي رأيت والكالم الذي مسعت ما هو إال كالم رب العاملني: 
  .]8))[النمل:

  طلبية. أي: سّبح اهللا رب العاملني عّما ال يليق به.يا آدم حيث املعىن  فعلى هذا تكون اجلملة اخلربية هنا من
  وإذا قلنا إا على ظاهرها صار معناه ثناٌء من اهللا عز وجل املكّلم املنادي ثناٌء من اهللا على نفسه.

  أي املعنيني أمشل؟
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  : اخلرب األول.الطالب
زيادة سى تتضمن أن اهللا أهٌل له فهذا هو اخلرب، وتتضمن : األول. الطلبية ألا تتضمن إذا أُمر ا مو الشيخ

  موسى عليه الصالة والسالم واعتقاده بأن اهللا سبحانه وتعاىل منزّه عن كل عيب. تعجيبالثانية وهي 
  معىن الرب؟  ايش ]8))[النمل:َوُسْبَحاَن اللِه َرب اْلَعاَلِميَن  ((وقوله: 
  : املالك املتصرف.الطالب
مدبراً الك املتصرف، لكنها أيضًا متضمنة ملعىن أدق وهو الرتبية، فهو سبحانه وتعاىل يرّيب مع كونه : املالشيخ

  خالقاً متصرفاً.
ودليٌل عليه. فإن كل على خالقهم علم والعاملني كل من سوى اهللا فهو من العاملني، وّمسوا عاملني قيل: ألم علٌم 

   وتعاىل ومبا تقتضيه هذه األكوان من معاين ربوبيته سبحانه وتعاىل.ما يف الكون شاهٌد بوحدانية اهللا تبارك 
  معناها. ....: الطالب
: معناها أنه يريب العباد تربية حسّية ومعنوية، فالرتبية احلسّية مثًال لنضرب مثًال باإلنسان كونه يف اخللقة الشيخ

ل الصغري لو فرضنا أن هذا الطفل الصغري أن يتطور من شيء إىل شيء عقالً وجسماً وفكراً. هذه تربية، هذا الطف
  عقله كالكبري، ميكن أن يعيش؟ ما ميكن أن يعيش؛ ألنه ما يتحمل األشياء اليت تقابله.

ما يستقر أبداً، وكان يبدأ يدبّر ويبني سووا   ...أمه و ....لو مىت فهذا الطفل لو فرضنا أنه يف عقل الكبري، كان 
  كذا .... كذا، ما هو بالئق.

  ذلك بالعكس لو كان الكبري بعقل الصغري ما استطاع أن يعمل شيئاً.ك
وهكذا أيضًا الطعام يأيت إىل اإلنسان شيئًا فشيئاً، هذه من الرتبية احلسية، والرتبية املعنوية ظاهر أن اهللا سبحانه 

   وتعاىل يريب عباده بالعلم النافع شيئاً فشيئاً.
 ...من مجلة ما نودي ومعناه تنزيه اهللا من السوء ]9 - 8))[النمل: يَا ُموَسى* َلِميَن َوُسْبَحاَن اللِه َرب اْلَعا (( 

  " هذا تفسري الضمري. ]9))[النمل:َأنَا اللُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ((أي الشأن  )) يَا ُموَسى ِإنهُ  ((".
َأنَا اللُه اْلَعزِيُز  ((إنه هذا الشأن، وضمري الشأن وضمري يتصل ويُفسر باجلملة اليت بعدمها، فعلى هذا يكون 

  هذه تفسٌري هلذا الضمري. ]9))[النمل:اْلَحِكيُم 
  أما من حيث اإلعراب فإننا نقول: إن حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب.

  )) مبتدأ وخرب، واجلملة يف حمل رفع خرب إن.َأنَا اللُه  )) امسها، و((ِإنُه  واهلاء ((
  )) فرأوا أن اهلاء ضمري ال ضمري شأن، ضمري حقيقي للمتكلم.ِإنُه َأنَا  ((املفسرين: وقال بعض 
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  )) يعين: إن الذي يكلمك أنا.َأنَا  ((مث قال: 
لكن ما سلكه املؤلف أقرب وإن كان الثاين  ]9))[النمل:اللُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ((مث بّني هذا الضمري بقوله: 

  فرق بني املعنيني. ففيه ....حمتمًال، 
الثاين يقول: إن أن حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب، واهلاء امسها وليس ضمري شأن، وأنا خرب يعين: أنا 

  )) هو اخلرب.َأنَا اللُه  ((هي اخلرب، واألول يرون 
  )) يعين: إن الذي يكّلمك أنا.ِإنُه َأنَا  ((يعين: أن اهللا قال ملوسى: 

)) هل يتبني من هو؟ ما يتبني، وهلذا ي أن يقول اإلنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له: نُه َأنَا إِ  ((وكلمة: 
  من؟ فقال: أنا. 

  .]9))[النمل:اللُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ((إذاً: أنا هنا مبهمة بـُّينت بقوله: 
  : يستقيم هذا.الطالب
فهذا الذي  ]9))[النمل:اللُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  َأنَا )) أي: الشأن (( ِإنهُ  ((: يعين يستقيم لكن األول أقوم الشيخ

  قّدر املؤلف أحسن من الذي قّدره بعض املفسرين مثل الزخمشري.
  .... ]9))[النمل:اللُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  (( ....: الطالب
  خرب ثاين وهي بيان يل أنا. ))اْلَحِكيُم  )) خرب، و((اْلَعزِيُز  )) مبتدأ و((اللُه  : يصري بيان للضمري ((الشيخ

قال: اهللا. ابتدأ باأللوهية، واهللا تبارك وتعاىل هو االسم العلم على  ]9))[النمل:ِإنُه َأنَا اللُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ((
ذا االسم، دائمًا يقّدر أمساء اهللا اهللا الذي ال ُيسمى به غريه، ومجيع ما يأيت من أمساء اهللا دائمًا جتدوا تبعًا هل
  بكلمة اهللا؛ ألنه العلم الذي ال يسمى به غريه، مث تأيت األمساء بعد ذلك تابعة له.

  والعزيز ما معناه؟
  : القوي الذي ال يُغلب.الطالب
  هي:ما: القوي الذي ال يُغلب، بل هو الغالب.وقيل: إن العزّة تنقسم إىل ثالثة أقسام الشيخ

   ...القوة، وعزة الغلبة وعزة عزة الطالب:
  ال :الشيخ

  ...الطالب:
 ، األرض العزاز يعين: الصلبة القوية، وحنن نسميهااالمتناع.وقالوا: إا مشتقة من األرض العزازال عزة  :الشيخ

  الثانية. باللغة العامّية عزا، حنذف الزاي
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الثالثة أتينا باملعاين الثالث هي: القهر، والقدر، فالعزيز معناه: هو القوي الغالب الذي ال يُغلب، إذا قلنا ذه 
  واالمتناع.
تقّدم لنا الكالم عليه، وإمنا ذكر اهللا له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه  ))اْلَحِكيُم  وقوله: ((

   فهو حكمة؛ ألن الصادر من العزيز يكون عزيزاً، ومن احلكيم يكون حكمة.
عصاه ما هي العصا اليت معه؟ عصا يتوكأ عليها ويهش ا على غنمه، عصا  ]10))[النمل: َوَأْلِق َعَصاكَ  (( 

عادية، فإضافتها إىل موسى عليه الصالة والسالم إضافة ملك مملوٌك إىل مالكه، وليس خمصوٌص إىل من اختص 
  .يعصا عاد به. أي أن هذه العصا ليس له اختصاص وأنه عصا من جوهر معّني أو ما أشبه ذلك

)) هذا أيضًا من إجياز احلذف كما مر، ودائماً فـََلما َرآَها تـَْهتَـز  ((فألقاها "  ]10))[النمل:َوَأْلِق َعَصاَك  ((" 
  القصص يكون فيها إجياز حذف؛ ألن احملذوف دائماً يكون معلوماً من السياق، فيكون حذفه سهالً وميسراً.

اعدة من أفيد ما يكون، هو ذكرها يف باب املبتدأ وهي صاحلٌة لكل شيء وقد قال ابن مالك رمحه اهللا يف األلفية ق
  قال:

  وحــــــــذُف مــــــــا يُعلــــــــم جــــــــائّز كمــــــــا
  

ــــــدكما؟   ــــــٌد بعــــــد: مــــــن عن   تقــــــول زي
  

  وحذف ما يُعلم جائز، هذه قاعدة.
  ".  )) تتحركفـََلما َرآَها تـَْهتَـز  (( فألقاهاقال: "  

ألن االهتزاز أبلغ من التحرك، كأن االهتزاز فيه نوع من القوة ولكن تفسري االهتزاز مبطلق التحرك فيه نظر؛ 
  واالضطراب.

)) "  َها َجانحّية خفيفة)) َكأَنـ ."  
  وقيل حّيٌة عظيمة، وقيل: الذكر من احلّيات اجلان.

وأيًا كان فإا صارت هذه العصا اليت كانت بيده عصا ألقاها فصارت حّية تز وتتحرك وتضطرب مثل اجلان. 
   يعين: احلّية العظيمة.

  .... : اجلانالطالب
  : يطلق على هذا وهذا، من األمساء املشرتكة.الشيخ

  ....: الطالب
  .]20))[طه:فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌة َتْسَعى  ((: قوله تعاىل يف سورة طه: الشيخ

  ... : ما يكونالطالب
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  : الال، نفس الشيء القصة واحدة.الشيخ
  يخ! ذكرت األقوال اليت هي إجياز؟: يا شالطالب
  : ال ما فيه إجياز، اإلجياز يف قوله: " فألقاها " تقدير فألقاها إجياز.الشيخ

  )). َوَأْلِق َعَصاكَ  ((: الطالب
  )) فألقاها ". َوَأْلِق َعَصاكَ  ((: إال " الشيخ

  : هذا تفسري هلذا؟الطالب
  : ال ال، هذه مجلة حمذوفة.الشيخ

  ة.اآلي ...: الطالب
  : نعم. ألق عصاك تفسريها: ضع عصاك.الشيخ

  ...))  َوَأْلِق َعَصاكَ  ((: الطالب
لو أخذنا اآلية بظاهرها لكانت تز وهي بيده  ))فـََلما رَآَها تـَْهتَـز  َوَأْلِق َعَصاكَ  ((: ما هي تفسري هذه، الشيخ

  هي تز.، فألقاها فإذا اآلية ال بد فيها من شيء حمذوفقبل أن يلقيها، لكن 
  )).فـََلما رَآَها تـَْهتَـز  ((: يعين ما يكون اإلجياز عن قوله: الطالب
  : قبله. عنده يعين: قبله، مثلما قّدره املؤلف.الشيخ

  اإلجياز يكون هناك كالم حمذوف فيكون بينه إجياز. ...: الطالب
  : هذا " فألقاها " حمذوف.الشيخ

  : هو الذي حمذوف.الطالب
فـََلما َرآَها  َوَأْلِق َعَصاكَ  ((احملذوف، وال بد من تقديره؛ ألنه عليه الصالة والسالم ملا قال:  : نعم. هوالشيخ
 لو أخذنا بظاهر القرآن كان ملا أُمر أن يُلقي عصاه اهتزت، فال بد من تقدير شيء. ... ))تـَْهتَـز   

ا، ومَكأَنـَها َجان َولى ُمْدِبًرا  ((
ّ
  دبراً حال. )) وّىل هذه جواب مل

  )) " يرجع " ملاذا وّىل؟ َولى ُمْدِبًرا َوَلْم يـَُعقْب  (()) يعين: هارباً وهلذا يقول سبحانه وتعاىل: َولى ُمْدِبًرا  ((
  : خوفاً.الطالب
: خوفًا من هذا؛ ألن هذا بطبيعة البشر أن إنسان ألقى عصاه وصارت حّية تسعى ال بد أن خياف، ال الشيخ

عليه الصالة والسالم ما علم أنه سريسل وأنه رسول إمنا كّلمه اهللا سبحانه وتعاىل وإىل اآلن ما صار سيما وأنه 
  شيء.
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فاحلاصل أن هذه طبيعة البشر، ال بد أن يويل وليس يف هذا نقص للنيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم؛ ألن األمور البشرية 
      يه الصالة والسالم ينسى يف أعظم العبادات يف الصالة، ويقول:تعرتي الرسل وغريهم، وهلذا كان الرسول عل

  ) وليس يف هذا أي قدٍح للرسل.إنما أنا بشٌر مثلكم أنسى كما تنسون ( 
  ". )) منهايَا ُموَسى ال َتَخْف فقال اهللا تعالى له: (( )) " َولى ُمْدِبًرا َوَلْم يـَُعقْب  ((

)) هذه فيها أيضًا إجياز باحلذف، وحنن نقول باختصار: مجيع القصص وال سيما  يَا ُموَسى فقال اهللا تعاىل: ((
مجل، وسيأتينا إن شاء اهللا يف تكون القصص الطويلة غالبًا يكون فيها إجياز حذف، وأحيانًا تكون مجلة وأحيانًا 

  القصص اليت يف السورة اليت تلي هذه شيء كثري من هذا.
  ؟...: الطالب
)) وناداه بامسه ليطمئنه؛ ألن اإلنسان الذي يناديك وهو يَا ُموَسى ال َتَخْف  اجلان.قال: ((: هذا معىن الشيخ

))؛ ألنه معلوم أن  يَا ُموَسى يعرفك تطمئن إليه أكثر، مل يقل: يا هذا ال ختف، أو يا مويل ال ختف. بل قال: ((
  .وإال ال؟الذي يعرفك تطمئن إليه أكثر 
ه عدوًا مث هربت منه فقال: يا فالن! يا فالن! تطمئن أو ال؟ تطمئن أكثر؛ ألنك اآلن لو مثًال رأيت عدو ظننت

  تقول: هذا أعرفه ال ينالين بشيٍء.
الظاهر " والتقييد مبنها الذي أوجب للمؤلف أن يأيت به هو ظاهر السياق؛ ألن  )) منهايَا ُموَسى ال َتَخْف  " ((

  )) ال َتَخفْ  منا هرب منها فقال: ((أن موسى َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم إ
 " )) ي ال َيَخاُف َلَديمن حية وغيرها ]10اْلُمْرَسُلوَن ))[النمل:)) عندي (( ِإن ."  

الذي حبضرة اهللا عز وجل ما ميكن خياف من شيء؛ ألنه يف كنف اهللا تعاىل ويف جواره، فال ميكن أن خياف وهو 
  عند اهللا.
هذا أيضًا فيه بشارة ملوسى َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم بأنه  ]10))[النمل:ُف َلَدي اْلُمْرَسُلوَن ِإني ال َيَخا وقوله: ((

عند اهللا وأنه من املرسلني، ومعلوٌم أنه إذا ُبّشر مبثل هذه البشارة سوف يزول عنه اخلوف ائياً، وسوف حيل 
  .]10))[النمل:ي ال َيَخاُف َلَدي اْلُمْرَسُلوَن ال َتَخْف ِإن  مكان اخلوف أمٌن ومكان الذعر سرور ((

  : هذه العصا هي اليت ضرب ا البحر؟الطالب
  : نعم.الشيخ

  : ما تغريت؟الطالب
  : ما تغريت، وهي اليت ألقاها أيضاً للسحرة وأكلت سحرهم.الشيخ
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)) "  من حية وغيرها ]10))[النمل:اْلُمْرَسُلوَن ال َيَخاُف َلَدي ."  
 " )) َل ُحْسًنا )) نفسه (( َمْن ظََلَم )) لكن (( ِإال َبد ي َغُفوٌر )) أي: تاب (( بـَْعَد ُسوٍء )) أتاه (( ثُمفَِإن

  ". أقبل التوبة وأغفر له ]11[النمل:رَِحيٌم ))
  َبدَل ُحْسًنا بـَْعَد ِإال َمْن َظَلَم ثُم  ((سبحان اهللا العظيم! قد يقول قائل: ما هلذه اجلملة وللكالم الذي قيل: 

  .]11))[النمل:ُسوٍء 
لعله تذّكر أنه  ]10))[النمل:ِإني ال َيَخاُف َلَدي اْلُمْرَسُلوَن  لكن موسى عليه الصالة والسالم ملا قال اهللا له: ((

  اخلطيئة؟ ايشقد وقع منه خطيئة، 
  : القتل.الطالب
بعد يف نفسه أن يكون من الرسل، فقال اهللا سبحانه وتعاىل: يستقتل نفس، وكأنه عندما يتذكر   هذا  : أنهالشيخ

   ليذّكره مبا من به عليه من التوبة. ]11))[النمل: ِإال َمْن ظََلمَ  ((
َل ُحْسًنا بـَْعَد ُسوٍء  (( َبد َمْن ظََلَم ثُم 11))[النمل:ِإال[.  

ما يستقيم به املعىن بّدل حسنًا بسوء، أين ألن ظاهره يف احلقيقة  " أتى حسناً  "بّدل املؤلف فّسرها بقوله:
لكن أنا أقول يعين: بّدل حسنًا بسوء؛ ألن بّدل تدل على أن هناك بدٌل ومبدٌل منه، فإذا قلت:  ....املأخوذ؟ 

  بّدل حسناً مباذا؟
  : بسوء.الطالب
  .بّدلت ثويب بثوبه، أين املأخوذ؟: بسوء. يصري اُحلسن مدفوع، والسوء مأخوذالشيخ
  : األخري.بالطال

  فهنا بّدل حسناً لو أخذنا بظاهرها معناه: أنه ترك حسناً وأخذ سوءاً.كذا وإال ال؟ : األخري،الشيخ
 وهلذا فّسر املؤلف قوله: بّدل بأتى، والدليل على ذلك: أنه لو كان املراد بالتبديل ظاهرًا معناه. ما صّح أن يُعرب

بسوء، ما قال بعد، فلما قال: بعد سوٍء ُعلم أن بّدل هنا مبعىن  ناً حسبقوله: بعد سوء، لو كان كذلك لقال: بّدل 
  استبدل، واستبدل مبعىن أخذ.

ٌر  ((   وأخذ مثلما قال مبعىن أتى. ]61))[البقرة:َأَتْسَتْبِدُلوَن الِذي ُهَو َأْدَنى بِالِذي ُهَو َخيـْ
فَِإني َغُفوٌر  سن ميحو السوء، وهلذا قال: ((واملعىن من اآلية الكرمية: أن من أتى حسنًا بعد سوٍء فإن هذا احل

  يعين: أغفر له. ]11))[النمل:رَِحيٌم 
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. ما إعراب من .إذا قال قائٌل: ما مطابقتها للشر؛ ألن من ظلم. ]11))[النمل:فَِإني َغُفوٌر َرِحيٌم  ((كلمة 
  ظلم؟

  من شرط جازم؟ ...: الطالب
  وصوالً مستثىن؛ ألن االستثناء هنا منقطع.: نعم اسم شرط جازم، وليست امساً مالشيخ

  ظلم فعل ... ]11))[النمل:َمْن ظََلَم  ((


